
5.7.1 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, крім 

спеціальності 081 «Право»: 

 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна форма здобуття 

освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Початок реєстрації 

вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови   

11 травня 2021 р. 

Закінчення реєстрації 

вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови  

18 год. 00 хв. 03 червня 2021 р.  

Строк проведення 

додаткових фахових 

вступних випробувань (у 

разі, якщо таке 

випробування цими 

Правилами прийому) для 

вступників, які вступають на 

основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного 

рівня), здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом 

підготовки) 

11 травня – 29 травня 2021 

Початок реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників, завантаження 

необхідних документів  

01 липня 2021 р. 

Початок прийому заяв та 

документів  

(для осіб, які вступають на 

основі результатів єдиного 

вступного іспиту) 

15 липня 2021 р.  

Закінчення прийому заяв 

та документів  

(для осіб, які вступають на 

основі результатів єдиного 

вступного іспиту) 

о 18.00 23 липня 2021 р. 

Початок прийому заяв та 

документів (для осіб, які 

вступають на основі 

вступних іспитів)  

22 червня 2021 р. 



Закінчення прийому заяв 

та документів (для осіб, які 

вступають на основі 

вступних іспитів) 

25 червня 2021 р. 

Проведення основної сесії 

єдиного вступного іспиту  

 

30 червня 2021 р.  

Додаткова сесія єдиного 

вступного іспиту 

проводиться в строки, встановлені 

Українським центром оцінювання якості освіти 

Спеціально організована 

сесія єдиного вступного 

іспиту 

проводиться за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, у терміни, встановлені 

Міністерством освіти і науки України 

Проведення вступних 

іспитів з іноземної мови 

Волинським національному 

університеті  імені Лесі 

Українки 

у випадках, визначених  

Умовами прийому 

30 червня 2021 р. 

(проводяться за графіком основної сесії 

єдиного вступного іспиту) 

Строки проведення 

Волинським національним 

університетом імені Лесі 

Українки фахових вступних 

випробувань 

19 липня − 30 липня 2021 р.  

Формування рейтингових 

списків вступників, надання 

рекомендацій для 

зарахування за державним 

замовленням   

не пізніше ніж 02 серпня 2021 р. 

Строки виконання 

вступниками, які отримали 

рекомендації, вимог до 

зарахування на місця 

державного замовлення 

до 18 год. 00 хв. 07 серпня 2021 р.  

Строки зарахування 

вступників за державним 

замовленням  

12 серпня 2021 р. 

Строки надання 

рекомендацій до 

зарахування та 

оприлюднення списку 

рекомендованих для 

вступників, які вступають на 

не раніше  

12 серпня 2021 р. 



місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

Строки виконання 

вступниками, які отримали 

рекомендації, вимог до 

зарахування на місця, які 

фінансуються за кошти 

фізичних та/або юридичних 

осіб 

до 18 год. 00 хв. 14 вересня 2021 р. 

Строки зарахування 

вступників за рахунок 

цільових пільгових 

державних кредитів, за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не пізніше 15 вересня 2021 р. 

 

Переведення на вакантні 

місця державного, 

регіонального замовлення та 

на місця за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів осіб, які зараховані 

на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних 

осіб  

не пізніше ніж 19 серпня 2021 р. 

 


